
Strzelce Op., dnia 05.10.2020r,

Klauzula informaryjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust, I i 2 rozporządźenia Farlamentu Europejskiego i Rady (UE)

ioiae.p z, dnia ż7 kwiętnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznYch w związku z

prze*varzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

iraz uchylenia dyrettywy 9slaóWE (ogólnę ro7p:r:3dzenie o ochronie danych) (Dz,

Urz. UE L 1L9 z oą.ós.źo16, str. 1), dalej ,,RoDo", informuję, że:

o Administratorem pani/pana danych osobowych jest Dom pomocy społecznej w

Strzelcach op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy, ul, Strażacka 8, 47,100

Strzelce op. tel. 77146I_34_80 reprezentowany ptzez Dyrektora Domu

o Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu pomocy społecznej w

Strzelcach op. z niią w Szymiszowió i rruą w Leśnicy jest pan piotr Czusik,

kontakt: iod@lpoi,r,iatstrzcleckj-.pl , tel, J7 440 I1 8ż

o Pani/Pana danó osobowe prr"i-*r^e będą na podstawie art, 6. ust, 1 lit, C

RoDo w celu związarrym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Publicznego

na ,,Dostaw a materiil.ow opatrunkowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej

w Strzelcach op. z ft\ią wSzymiszowie i filią w Leśnicy ul.Strażacka 8 _ II

zapytanie,, w tryilie zapytania ofertowego (art.4 pkt. 8 ustawy pzp.)

o odbiorcami pani/punu dunych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art, 8 oraz art,

96 ust. 3 ustawy z dnia 29 styciniu zooąr. _ Prawo zamówięfl publicznych

(Dz. U. z 20t7i. poz. 1579 i 2018), dalej "ustawa 
Pzp"')

o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust, 1 ustawy

pzp, przezokres 4 lat od dnia zaioń częnia postepowania o udzielenie zamówienia,

a jeżeli czas trwania umowy przewacza 4 |ata,okres przechowywania obejmuje

cily czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez pani{pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana

dotyczących jest wymogiem .rriu*o*y* określonym w przepisach ustawy pzp,

związanym i udzińem w postepowani9 o udzieleniu zamówienia publicz*ęgo;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;

o Posiada Pani/Pan:
_ na podstawie art. 15 RoDo prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana

dotyczących;
_ na podstaw ie art.16 RoDo prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowYch**;

_ na podstawie ań. 18 RoDo prawo żądania od administratora ograniczenia

przętwarzania danych osŃowyón z zastrzężeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO***;
_ pra\,vo do ł,,niesienia skargi do Piezesa Urzędu ochron;, Danych Csobowych,

gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotYczącYch

narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:

-w związku z ań. 17 ust. 3 lit. B, d lub ę RODO prawo do usunięcia danych

osobowych:
_ prawo do przenos zeńa danych osobowycĘ o którym mowa w art. 20 RoDo;
_ na podstawie art. 21 RoDo prawo sprzeciwu, wobec .przetwarzania ]

danyct osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,



agana)eżeli w odnięsieniu do

danego administrat; l"b podmiotu vlreńwraiąóego istnieje obowiązek vłyznaczenia

inspei<tora ochrony danych osobowych, . , .1
** wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą

wyniku postepowania o udzielenie zamówienia p{'TTgo ani zmianą postanowień

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaó integralności

protokołu oraz jego 'ilu"l:ik::,^^,^_ nie ma zastosowania w'*** 
\trlrla3nienie: prawo do ograniczenia przet:warzanta

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania zę środków ochrony

prawnej w celu o.rr_"y'praw innej osoby fizycznej.lub prawnej, lub z uwagi na

wńne względy interesu publicznego Unii Európejskiej lub pństwa człoŃowskiego,


